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v.z.w. Amateurradioclub De Pinte (ARCDP) 
 

DE GRONDGOLF 
 

UBA-sectie Tussen Leie en Schelde (TLS) 
 

 
 
 

Beste OM’s en (X)YL’s, 
 

We vernamen het overlijden van mevrouw Mariette Claeys, weduwe van Armand Hellebaut ON4TL (SK 10 

april 2017), op 10 november 2017. Aan de familieleden betuigen wij onze oprechte gevoelens van 

medeleven. 
 

Allerlei werkgroepen zijn druk in de weer. Maar zouden de deelnemers ook bereid zijn om iets te vertellen 

over hun activiteiten aan een breder publiek? Het hoeft geen ‘voordracht’ te zijn, het kan ook in de vorm 

van een demonstratie. Laat van u horen. 
 

Zes kandidaten zijn gestart met de opleiding voor de Basisvergunning. Wij wensen hen veel leergierigheid  

toe. Alvast een woord van dank aan de lesgevers ON5UK/ON7AMI/ON7UF/ON5EX, en aan ON5SP die 

zorgvuldig de papierwinkel in de gaten houdt. 
 

Op 3 november barstte het vergaderlokaal uit zijn voegen om de toehoorders uit diverse regio’s te kunnen 
herbergen voor de voordracht van Patrick Vanouplines over de ontvangst van weersondes. Verder meer 

daarover. 
 

ARCDP zoekt kandidaat-bestuurders onder haar leden voor de periode 2018-2022. Al eens over 

nagedacht? Wie is bereid om een leidende functie op te nemen in het belang van alle leden? In woord én 

daad. Contacteer Luc ON5UK voor 31 december.  
 

Opnieuw verwelkomen we een nieuw lid in ons midden: Philippe Beversluys. Hij volgt op dit ogenblik de 

opleiding voor de basisvergunning. Welkom, Philippe! 
 

73, Johan on5ex 

 
 

 

DE KLAS VAN 2017 
(foto: ON5SP) 

 

Boven, v.l.n.r. 

Luc ON5UK 

Peter 

Eric 

Onder, v.l.n.r. 

Ingrid 

Michel 

Roland ON7UF 

Philippe 

Hilde 
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ACTIVITEITENKALENDER 
 

 

DECEMBER 2017 
 

1 vrijdag 19h30-23h CLUBAVOND 

4 maandag 19h30 – 21h30 
Opleiding Basisvergunning 
Operating practice en procedures. 

8 vrijdag 20h30 TLS-ARCDP LEDENVERGADERING 

9 zaterdag 12h 

 

TLS 80m FOX-O-RING 

Lembeekse bossen 

 

11 maandag 19h30 – 21h30 
Opleiding Basisvergunning 

Veiligheid. 

15 vrijdag 20h 
Voordracht “Amateursatellieten” 

door Krist ON4API 

18 maandag 19h30 – 21h30 
Opleiding Basisvergunning 

Praktische proef (sessie 1). 

22 vrijdag 19h30-23h CLUBAVOND 

29 vrijdag 19h30-23h CLUBAVOND 

 

JANUARI 2018 

(met voorbehoud) 
 

5 vrijdag 19h30-23h CLUBAVOND 

8 maandag 19h30-21h30 
Opleiding Basisvergunning 

Praktische proef (sessie 2). 

10 woensdag 14h POETSNAMIDDAG 

12 vrijdag 20h30 TLS-ARCDP LEDENVERGADERING 

19 vrijdag 19h30-23h CLUBAVOND 

26 vrijdag 19h30-23h CLUBAVOND 

 

De laatste stand van de activiteitenkalender kan je altijd raadplegen via de leden-mailinglijst. Ga naar 

https://groups.io/g/tls-arcdp/calendar en log aan met uw e-mailadres en wachtwoord.  
 
 

 
 
 
 

 
 

https://groups.io/g/tls-arcdp/calendar
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ARDF 

 

 
 

 

Voordracht ‘Ontvangen van weersondes’ 

3 november 2017 
 

Foto’s: (on4rk, on5ex, on5sp, P. Vanouplines) 

 

 
 

 

 

Patrick Vanouplines nam ons tijdens zijn voordracht mee op 

ontdekkingsreis in de wereld van de high altitude balloons (HAB). 

  

Alles begon begin 2016 bij het lezen van de krantenkop “Vlaamse 

volleyballers schieten bal 33 km de ruimte in” in een gekend Vlaams 

dagblad.  
 

Hoe hadden deze sympathieke kerels het voor mekaar gekregen om 

een grote-hoogte-ballon te lanceren, camerabeelden op te slaan en 

de ‘payload’ te recupereren na landing? De zoektocht kon beginnen. 

Beetje bij beetje vielen de puzzelstukjes samen: de betekenis van 

‘Mr X’, de techneut achter het project; de duidelijk zichtbare 

Arduino in het YouTube filmpje; de link met het KMI; andere, soms 

subtiel verborgen, aanknopingspunten.  
 

We vermoeden dat er toen bij Patrick een lampje ging branden, 

want hij werkte elk onderdeel tot in het kleinste detail verder uit. 

Waar vind ik een geschikte ballon, landingsparachute,  

verbindingskabel, heliumgas? Hoe verpak je de boordcomputer en 

de batterijen? Wat zijn de administratieve aspecten (meldingen, 

verzekering, …)? Wat moet dat zaakje kosten? Waar kan ik hulp 

vinden voor de lancering? En vooral: hoe recupereer ik de payload 

https://www.youtube.com/watch?v=S7qZLDAd9x0&feature=youtu.be
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met zijn kostbare gegevens? Al deze onderwerpen kwamen tijdens de lezing ter sprake als in een stap-per-

stap handboek. 
 

Tijdens de zomer van 2016 ging de spreker, gewapend met een RTL-SDR ontvanger en een yagi antenne 

(403,500 MHz), ‘jagen’ op  weersondes die vanuit het KMI in Ukkel driemaal per week worden gelanceerd.  

Wat blijkt? Denk nooit dat je de enige vossenjager op het terrein bent! Voor het vindersloon van om en bij 

de € 20 moet je het niet doen, wel voor de uitdaging, voor de fun, en, geheel terecht opgemerkt, voor de 

bijdrage tot het milieu. 
 

Verschijnt ten tonele: de HABDuino. Een ‘shield’ (plugin PCB) voor de Arduino Uno/Mega, met een GPS 

ontvanger en voor werking op grote hoogte geschikte sensoren aan boord, plus een 70cm 10 mW 

zendertje. Open source software om alle gegevens te versturen volgens het UKHAS (UK High Altitude 

Society) protocol, in RTTY. Een hebbeding voor elke HAB lanceerder. 
 

Camerabeelden van de rit naar ‘the edge of space’ en terug spreken steeds tot de verbeelding. Welke 

camera’s komen in aanmerking en hoe kunnen ze beheerd worden in functie van het energiebudget? Ook 

daarop kregen we concrete antwoorden. 
  

  
 

Patrick heeft zijn “EOS-1” HAB project goed op stapel staan. De lokale demo bevestigde trouwens dat het 

systeem op grondniveau werkt. Misschien kan er al in 2018 een ballon worden gelanceerd. In dat geval 

rekent Patrick op onze hulp om de lading zo snel als mogelijk terug te vinden via vossenjachttechnieken.  

TLS heeft getalenteerde vossenjagers in huis, dus…   
 

Tnx Patrick voor deze boeiende uiteenzetting en hou ons  a.u.b. verder op de hoogte. 
 

73, 
 

Johan on5ex 

De slides van de voordracht kan je op onze website terugvinden: 

http://www.tls.uba.be/Files_Web_tls/Weersondes/Weersondes.pdf. 
 
 

 

Kuisnamiddag 

8 november 2017 
 

 

De oproep naar meer ‘kuisers’ is niet in dovemansoren gevallen. Op woensdag 8/11 waren we met zeven 

vrijwilligers op het appel om de lokalen een poetsbeurt te geven: ON6SV en XYL, ON5UK, ON7ASN, 

ON6VK, ON6EP en ON5EX. Op 1,5 uur was de klus geklaard! Congrats. 
 

De volgende poetsbeurt is gepland voor woensdag 10 januari om 14 uur. 

 

https://ukhas.org.uk/start
http://www.tls.uba.be/Files_Web_tls/Weersondes/Weersondes.pdf
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TLS-ARCDP LEDENVERGADERING 

10 november 2017 
 

 

Aanwezig (19): ON5UK, ON5EX, ON5SP, ON5OG, ON4KH, ON8DZ, ON6VK, ON4ZG, ON6EP, 

ON4TYP, ON4CMN, ON6SV, ON7ASN, ON7UF, ON4JP, ON2RS, ON4AED, ON4WW, Van Beversluys 

Philippe. 
 

Verontschuldigd: nihil. 
 

De vergadering wordt geopend om 20h30 door ON5UK die het gedeelte ARCDP behandelt. 
 

1. Financiële toestand ARCDP vzw. De financiële toestand van de vzw blijft gunstig. De uitgaven voor 2017 

tot op 1 november bedragen € 866,00. De gemeentelijke subsidies voor 2016 werden nog niet 

uitbetaald. 

2. Voorbereiding AV en verkiezingen bestuursleden ARCDP vzw. 

Tot op heden ontving de voorzitter van ARCDP drie kandidaturen. Effectieve leden van ARCDP vzw. 

kunnen zich nog schriftelijk of via e-mail (met ontvangstbevestiging) kandidaat stellen bij ON5UK voor 

een mandaat als bestuurder van ARCDP en dit tot 31 december 2017. De gegevens hiervoor werden 

per brief toegestuurd aan alle effectieve leden. De datum van de ARCDP verkiezingen werd verschoven 

naar 16 maart 2018 om 20 uur. 

3. ARCDP neemt deel aan de gemeentelijke 11 november-herdenking. 

4. Indiening budgetaanvragen 2018 

Vier aanvragen werden reeds ontvangen nl. van de werkgroepen Digicom en RRXP,  en verder voor 

herstellingswerken aan caravan 1 en renovatiewerken sanitair. Budgetaanvragen kunnen nog ingediend 

worden tot 30 november 2017.   

5. Verzoek om inzage van de verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid van ARCDP vzw. Een kopie 

van deze polis is voor inzage beschikbaar bij ON5SP. 

6. Viering 150 jaar De Pinte 

Al de activiteiten i.v.m. de viering van 150 jaar De Pinte moeten een binding hebben met de gemeente. 

ARCDP denkt aan een opendeurdag met een aantal activiteiten  o.a. een diareeks omtrent het ontstaan 

en de geschiedenis van ARCDP. 

 

Het gedeelte met betrekking tot TLS wordt behandeld door ON5SP. 
 

7. De voordracht “Ontvangen van weersondes” door Patrick Vanouplines op 3 november  genoot veel 

belangstelling o.a. van leden van andere secties. Meer dan 30 personen woonden de voordracht bij. 

8. Sitrep werkgroepen 

W.G. (D)ATV: er is nog geen budgetaanvraag ontvangen. De ontvangst van ON0TVO d.m.v. een LNB 

zonder schotel verloopt prima.  

W.G. MLA: er is nog geen budgetaanvraag ontvangen. Momenteel wordt gewerkt aan een prototype van 

een low-noise versterker. 

W.G. RRXP: er wordt momenteel gewacht op het vrijgeven van de locatie (waarschijnlijk beschikbaar 

begin december). De nieuwe voeding is klaar. Er wordt gewerkt aan een mute-systeem voor het 

onderdrukken, tijdens het zenden,  van het eigen signaal op de PC.  

W.G. Digicom: het schema van de interface is klaar en de printen zijn in uitvoering. Momenteel wordt 

gewerkt aan de aansluiting van de interface. 



 

 
Blz. 6 

 
A-Team: de 6m en 13cm antenne, geschonken door ON7ARQ, zullen hersteld worden. De 30m dipool 

en de voorlopige 6m antenne worden van de mast verwijderd. 

9. Cursus basisvergunning 

Zes kandidaten hebben zich ingeschreven voor de basiscursus die ondertussen begonnen is. 

10. Wijziging van de datum van de UBA verkiezingen (bestuurders, DM, CM) voor ARCDP- en UBA-

bestuursleden. Deze zullen nu doorgaan op 16 maart 2018 om 21h.  

11. 70 Jaar UBA. 

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de oprichting van de UBA mogen alle clubstations van de 

UBA hun prefix wijzigen in OT70XXX. Wegens de geringe belangstelling hiervoor en praktische 

problemen die hiermee gepaard gaan werd besloten om OT70TLS niet te activeren. 

12. ON6VK en ON6SV organiseren in samenwerking met Sectie TLS een 80m Fox-O-Ring in de Lembeekse 

bossen (zie http://www.uba.be/nl/ardf/wedstrijd-kalender). 

13. De Hambrunch 2018 gaat door op 11 februari 2018. Het aantal inschrijvingen is beperkt! Meer info volgt 

later. 

 

De vergadering wordt gesloten om 21h10. 

Frank, ON5OG. 
 

 

11-november-herdenking De Pinte 
 

(foto’s: Michel ON5SP) 

  
 

Vertegenwoordigden onze radioclub tijdens de 11-november-hulde in De Pinte: ON4KH, ON4CMN, ON6SV, 
ON5UK, ON5EX, ON7ASN, ON2RS. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.uba.be/nl/ardf/wedstrijd-kalender
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DAG VAN DE WETENSCHAP 

26 november 2017 

IDLab – Technologiecampus Zwijnaarde 
 

Foto’s: on5sp 
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BUDGETAANVRAGEN 2018 

 
 

De volgende budgetaanvragen werden ontvangen: 
 

- Hernieuwing abonnement QST Digital. 

- Ondersteuning 2 ARDF activiteiten, ingericht door TLS. 

- Verdere ondersteuning van het RRX Project (Remote RX). 

- Digicom werkgroep: digicom interfaces voor gebruik in ON6MS. 

- Herstellings- en inrichtingswerken carvan (‘Bolleke’). 

- Onderhoudswerken sanitair.  

Al deze aanvragen worden – samen met de werkingskosten zoals elektriciteit, water, enz. – gewikt en 

gewogen tijdens de bestuursvergadering van december. 
 

 

Zaterdag 9 december 2017 

INTERNATIONALE FOX-O-RING ‘SINTERKLAASJACHT’ 

Lembeekse bossen 

 
 

 

Inrichting: UBA-sectie TLS ( ON6VK - ON6SV ) 

 

Frequentie: 3,5 MHz. 

Klassen:  A + R                                                

Tijd: klasse A: 2u, klasse R: 2u30  

Plaats:  Lembeekse Bossen ( Lembeke ) 

Samenkomst: parking Tragelstraat. 

 

Uurregeling 

Inschrijving vanaf 12.00 tot 13.00 (class A)/12.45 (class R) 

Start: class A vrij tot 13.00, class R ten laatste om 12.45                            

Einde om 15.00 
 

Wegaanduiding: 

De Lembeekse bossen bevinden zich langs de N456 van Gent naar Lembeke. 

 

Komende vanuit Antwerpen  neemt men best de E34 (=A11 =N49) richting Knokke-Heist. 

Komende vanuit Brussel, op de verkeerswisselaar van Zwijnaarde de E17 nemen richting Antwerpen. 

Komende vanuit Kortrijk via de E17 neemt men best (op grondgebied Destelbergen, tussen afrit 10 en afrit 

11) op de verkeerswisselaar E17/R4, de R4 richting Gent Zeehaven  tot op het einde (uitrit 1)  en dan naar 

rechts op de Kennedylaan verder de R4 tot voorbij SIDMAR. Dan rijdt u onder de E34 (N49=A11) door 

om direct rechts af te slaan  en zo de  E34 richting Brugge op te rijden.  

 

Vanaf hier is het  voor de drie richtingen (komende van Antwerpen, Brussel of Kortrijk): door de tunnel  
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rijden en dan aan de vijfde lichten links afslaan op de N456 richting Lembeke. 

 

Komende vanuit Brugge kan men best via de N9 en N44 (via Maldegem) naar de E34 (N49=A11)  rijden om 

dan aan de lichten van Lembeke (kruising met de N456) rechts af te slaan naar de N456 richting Lembeke. 

 

Voor alle richtingen is het dan de N456 volgen tot aan het STOP teken in de dorpskom, rechts afslaan om 

direct bij het volgend kruispunt links af te slaan richting Gent. N456 volgen tot aan de linkse haakse draai, 

daar moet u rechts afslaan. Vanaf daar is er bewegwijzering  voorzien met "ON6MS en ARDF" tot op de 

parking aan de Tragelstraat (zelfde parking van vroeger). 
 

Als er problemen zijn, zie GSM nummers hieronder.                                         

 
Inrichters 

 

Algemene organisatie: ON6VK 

Uitzetten vossen: ON6VK en ON6SV 

Tijdregistratie: ON6SV 

 

ON6VK 

Maurice Van de Keere 

Ommegangstraat 1 

9850     Hansbeke 

Tel. 09 371 63 33 

GSM 0494 60 52 78 

ON6SV 
Van Severen Julien 
Dendermondse steenweg 458 
9140 St. Amandsberg 
Tel. 09 228 82 21 
GSM enkel die dag  0477 132 259 
 

                                                                                                        
Wegenkaart 
 

 
 

Coördinaten: N 51°10’50”   -  O 3°38’27” 
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15 december 2017 

Voordracht “Amateursatellieten” 

Door Krist ON4API 
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EUQRP RAG CHEW PARTY 

13/11/2017 – 19/03/2018 

 
 

Jos ON6WJ en Johan ON5EX binden de strijd aan met de alsmaar toenemende inhoudsloze ‘5NN TU’ 

QSO’s. U wordt uitgenodigd om in CW deel te nemen aan de EUQRP RAG CHEW Party, één of twee 

uurtjes per week. CW beginners zijn meer dan welkom. Aarzel niet om ‘QRS’ te vragen. 
 

 
 

Uit ‘Morsum Magnificat’ anno 1986: 
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Wikipedia: amateurs use the slang expression ragchew or ragchewing to refer to an extended, informal 

conversation, a variation of the common idioms "chewing the fat" and "chewing the rag". 

http://www.dictionary.com/browse/chew--the--rag?qsrc=2446: chew the fat, Informal. to converse at length 

in a relaxed manner; chat: They liked to sit around chewing the fat. Also, chew the rag.  

 

Tinternet 
 

China robots (on6wj) 

Arbeidsvreugde… https://www.youtube.com/watch?v=_QndP_PCRSw 

WWloc (on4ww) 

Callsign intikken en de home WWloc wordt 

getoond (gebaseerd op QRZ.com data). 

http://www.levinecentral.com/ham/grid_square.php 

Tellen maar (on5uk) 

Een reeks online rekenmachines… http://chemandy.com/calculators/calculator-index.htm 

HAB’s (on5ex) 

PE1RQM’s vademecum voor het tracken van 

HAB’s 

http://www.pd4u.nl/hab.php 

Heirmanklok (on6wj) 

Aan het woord: Eddy Heirman ON6HE, zoon 

van... Behalve super klokkenbouwer ook een 

super CWop! 

https://www.tvoost.be/nieuws/heirmanklok-is-in-

wichelen-opnieuw-te-bezichtigen-voor-het-grote-publiek-

52149 
 

 

Rich ham Poor ham 

  
 

Real ham 

 
 

  

http://www.dictionary.com/browse/chew--the--rag?qsrc=2446
https://www.youtube.com/watch?v=_QndP_PCRSw
http://www.levinecentral.com/ham/grid_square.php
http://chemandy.com/calculators/calculator-index.htm
http://www.pd4u.nl/hab.php
https://www.tvoost.be/nieuws/heirmanklok-is-in-wichelen-opnieuw-te-bezichtigen-voor-het-grote-publiek-52149
https://www.tvoost.be/nieuws/heirmanklok-is-in-wichelen-opnieuw-te-bezichtigen-voor-het-grote-publiek-52149
https://www.tvoost.be/nieuws/heirmanklok-is-in-wichelen-opnieuw-te-bezichtigen-voor-het-grote-publiek-52149
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NUTTIGE GEGEVENS 
 

 

ARCDP is de ‘Amateurradioclub De Pinte’, vereniging zonder 

winstoogmerk, ondernemingsnummer 0533.807.628 

Zetel: Kwikstaartpark 3, 9840 De Pinte 

TLS is de lokale afdeling ‘Tussen Leie en Schelde’ van de UBA 

(Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw) 

www.tls.uba.be 

Bijeenkomsten 

Op vrijdag vanaf 19u30: clubavond 

Adres: Sportwegel 5, De Pinte 

Voor meer info: zich wenden tot Frank Lunn 

(ON5OG), F.Lunn(at)scarlet(dot)be 

 
Voorzitter UBA-TLS Michel Malfait ON5SP, Michel.Malfait@telenet.be 

Voorzitter ARCDP Luc Smet ON5UK, luc.on5uk@skynet.be 

Secretaris ARCDP Frank Lunn ON5OG, F.Lunn(at)scarlet(dot)be 

Penningmeester ARCDP Johan Smet ON5EX, on5ex@on5ex.be 

Bibliotheek & QSL service Julien Van Severen ON6SV, Julien.Van.Severen@skynet.be 

Materiaalbeheer Patrick Schepens ON7ASN, Patrick.Schepens@scarlet.be 

Redactie ‘De Grondgolf’ Johan Smet ON5EX, on5ex@on5ex.be 

Webmasters 
Luc Smet ON5UK, luc.on5uk@skynet.be 
Jean Paul Mertens ON7AMI, on7ami@on7ami.be 

Vertegenwoordiger Culturele Raad De Pinte Luc Smet ON5UK, luc.on5uk@skynet.be 

 
Ledenbijdrage 2018 UBA vzw* 

Jaarlijks lidgeld UBA vzw Onder 21 jaar € 29,00 

 Vanaf 21 jaar € 45,00 

Ledenbijdrage 2018 ARCDP vzw** 

Jaarlijkse bijdrage ARCDP vzw UBA-lid sectie TLS € 0,00 

 Geen UBA-lid TLS, onder 21 jaar € 0,00 

 Geen UBA-lid TLS, vanaf 21 jaar € 10,00 

IBAN BE49 8910 1410 9971, ARCDP vzw, Dorp 12/1, 9840 De Pinte 

 

(*) om lid te worden van de UBA vzw, verwijzen wij naar http://www.uba.be/nl/contact/lid-worden. 

(**) om lid te worden van ARCDP vzw moet onderstaand strookje worden ingevuld (ook als u lid bent van UBA-TLS) en 

terugbezorgd aan Frank Lunn ON5OG, Steppestede 27, 9051 Sint-Denijs-Westrem, F.Lunn(at)scarlet(dot)be.  

 
AMATEURRADIOCLUB DE PINTE vzw 

AANVRAAG VOOR AANSLUITING 
 
Ondergetekende wenst zich aan te sluiten bij de vzw Amateurradioclub De Pinte (schrappen wat niet past, zodat één lijn overblijft): 

1. als toetredend/effectief lid, radioamateur en lid van de afdeling TLS van de vzw UBA, waarvan hij/zij bevestigt in regel te zijn met de 
betaling van het lidgeld 

2. als toetredend/effectief lid, radioamateur, geen lid van de afdeling  TLS van de vzw UBA 
3. als toetredend lid, sponsor 
4. als toetredend lid, sympathisant  

 

Naam en voornaam, radioamateur roepteken: Datum: 
 
 
 

 

Volledig adres: E-mailadres: 
 
 
 

 

Handtekening: 
 
 

 

http://www.tls.uba.be/
mailto:luc.on5uk@skynet.be
mailto:on5ex@on5ex.be
mailto:Julien.Van.Severen@skynet.be
mailto:Patrick.Schepens@scarlet.be
mailto:on5ex@on5ex.be
mailto:luc.on5uk@skynet.be
mailto:on7ami@on7ami.be
mailto:luc.on5uk@skynet.be
http://www.uba.be/nl/contact/lid-worden

